
1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب االستسقاء الموطأ ـ

 باب العمل في االستسقاء
 عبد الكريم الخضير /الشيخ

 
 االستسقاء:العمل في  :باب االستسقاء :كتاب

هللا  عبد تسمع: حزم أنه سمع عباد بن تميم يقولعمرو بن أبي بكر بن هللا بن  حدثني عن مالك عن عبد"
حين  وحول رداءه استسقى،إلى المصلى ف -صلى هللا عليه وسلم-خرج رسول هللا  :بن زيد المازني يقول

 .القبلةاستقبل 
 ،الخطبةاإلمام بالصالة قبل  أولكن يبد ،فقال ركعتان ؟كم هي االستسقاءعن صالة  -رحمه هللا-ل مالك وسئ

، ويجهر في القبلة ه حين يستقبلءويحول ردا ،القبلةيستقبل وو عد، وياثم يخطب قائم   ،فيصلي ركعتين
ذا حول  ،بالقراءةالركعتين  ويحول  ،والذي على شماله على يمينه ،ه جعل الذي على يمينه على شمالهءدار وا 
 ."قبلون القبلة وهم قعودتويس ،إذا حول اإلمام رداءه أرديتهمالناس 

ستشفاء طلب الشفاء واال رقاءاالستكطلب لالسين والتاء ل "ستسقاءكتاب اال" :-هللا تعالى رحمه-يقول المؤلف 
 عز-تطلب من هللا  ،المطر قيا بضم السين وهي، الس  -جل وعال-من هللا كما هنا  اوطلب السقي ،الرقيةطلب و 

 .ستسقاء جمهور أهل العلم على شرعيتهاصالة االعلى وجه مخصوص، و عند الجدب  -وجل
يجهر  وأنها ركعتان ،ل العلم أن له صالةأهجمهور  ؟صالة كن هل له، لااتفاق  مشروع  طلب السقيا :ستسقاءاال

نما هو الدعاء والتضرع الخاص ،اال يصلى له :وطائفةوالنخعي  حنيفة أبووقال  ،بالقراءةفيهما  صلى -النبي  ،وا 
وخرج  ،خاصةفي خطبة الجمعة من غير صالة  استسقىو  ،بالدعاء عند أحجار الزيت استسقى -وسلم هللا عليه

 ،أنواع -عليه الصالة والسالم- ، فدل على أنها على صور، واستسقاءاتهى ركعتينلبالناس إلى المصلى وص
صالة  أنالعلم على  أهلجمهور  اولذ ؛لكن منها الصالة ،في الهدي -رحمه هللا-بن القيم أنواع ذكرها ا ستة

 .االستسقاء مشروعة
المدني  "بن حزم وبن عمر  بي بكرهللا بن أ ى عن مالك عن عبدييح حدثني :ستسقاء: العمل في االباب

بن - هللا بن زيد سمعت عبد :يقول"نصاري األ المازنيغزية  بن "بن تميم أنه سمع عباد" قاضي المدينة
وقد وهمه البخاري في  بن عيينة،اراوي خبر األذان كما زعم ال ، راوي حديث الوضوء "المازني -عاصم بن كعب

هللا بن زيد هذا هو راوي  يرى أن عبد ابن عيينةن : إقال لما ساق الحديث -رحمه هللا-البخاري  ،صحيحه
، فيخرج اإلمام لناسلوأوسع  ،ألنه أبلغ في التواضع "المصلى خرج رسول هللا إلى :قول"ي ذان وقد وهمحديث األ

انع مو  امجتنب   ،-جل وعال-هلل  المسكنة اهر  مظ ،الفاقة امظهر   ،الحاجة امظهر   امتضرع   متذلال   ابالناس متخشع  
العل ،هو ومن معه ،قبول الدعاء  ،هو باستسقاء صار هذا استخفاف ما يهم أن يجتنبوا ما يمنع قبول الدعاء وا 

 .وهللا المستعان
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 ،وأن يصلى بهم ،لهم وأن يدعو ،أكل الحرام أن يستسقي بالناس وأبعدهم عن عهمر تحرى أتقى الناس وأو ولي
 ةضارع متذللة ةإلى قلوب مقبلة خاشع هم بحاجة ،ةت وخطب رنانإلى مقاما والناس في هذا المقام ليسوا بحاجة

 نه دعا، وسيأتي أبدعائه أفضل الخلق -وسلم صلى هلل عليه-يستسقون بالنبي  اكانو  اذلو  ؛-جل وعال-إلى هللا 
ة بيزيد معاوي واستسقى ،بدعائه ال بذاتهيعني  ،بالعباس -رضي هللا عنه-عمر  ىستسق، ثم افي الحال افمطرو 

إلى خطيٍب يصف الكالم  ةبحاج اوليسو  ،إلى رجٍل مخلص يستسقي لهم المقصود أن الناس بحاجة ،ن األسودب
 .وهللا المستعان ،لكن في مثل هذا الموضع يختلف الوضع ،ويكثر من األسجاع هذه لها مقامات ،وينمقه ويرتبه

ية اوفي البخاري من رو  "القبلةه حين استقبل ءوحول ردا"ست من الهجرة  ةسنوذلك في رمضان  ى"ستسقاف"
بتحويل الحال  تفاؤلللوتحويل الرداء  ،"وحول رداءه القبلة ، ثم توجه قبلاهللا قائم   "فقام فدعا :الزهري عن عباد

يعني  ،أن ال يقصد إليه ألبأن من شرط الف :العربي ابنوتعقبهم  ،وبهذا جزم كثير من أهل العلم ،اوتغييره
 ألمن شرط الف" :يقول ،ابه خير   فتتفاءل أو ما يقارنه ،اسمهمر تستحسنه وتستحسن يحصل لك أ ،ةأيحصل مفاج

نما التحويل أمارة بينه و  :قال "أن ال يقصد إليه : قيل له ،وبين ربه -الصالة والسالم عليه-بين النبي  "بين ربه"وا 
لدليل على أن هذه ا ما ،لوتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نق" :حجر ابنقال  "ك لتتحول حالك"حول رداء

 أتباعهكانت هذه أمارة جعلت بينه وبين ربه فماذا عن  ثم إذا ؟وبين هللا -الصالة والسالم عليه-أمارة بين النبي 
رجاله  ، ورد في حديثالتفاؤل والذي رده هو ،إلى نقليحتاج هذا  ؟هذه أمارة بين المسلمين وبين ربهم :لو هل نق

 الظن.ب من القول ، فهو أولىرجه الدارقطني والحاكمحجر أخ ابنثقات كما يقول 
خرج " :قال -رضي هللا عنه-بن عباس افي حديث  "فقال ركعتان ؟كم هي االستسقاءل مالك عن صالة "وسئ

في  فصلى ركعتين كما يصلي ارع  متض ال  مترس امتخشع   متبذال   امتواضع   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
، في العيد صلى ركعتان كما يصلي [بن حباناو الترمذي  وصححهرواه الخمسة ] "هذه لم يخطب خطبتكم، العيد

الوصالة العيد قبل الخطبة  ،كصفة صالة العيد ستسقاءيعني صفة صالة اال إذن صالة  ،الخطبةقبل  ؟بعدها وا 
في و  ،اولها سبع  وعلى هذا يكبر في أ ،الخطبةعلى صالة العيد أنها قبل  قياسهمقتضى  ،الخطبةقبل  ؟ستسقاءاال

 .تقدم من تفصيل على ما ،اخمس   الثانيةالركعة 
 ،يعني مثل صالة العيد ،الخطبةبالصالة قبل  يبدأ "الخطبةاإلمام بالصالة قبل  ، ولكن يبدأهي ركعتان :فقال"

فصلى  هءفقلب ردا ،فاستقبل القبلة ، فاستسقىصلى ركعتينف وقلب رداءه ،القبلةستقبل اف استسقىف" :في البخاري 
بالصالة قبل  ن وقع عند أحمد التصريح بأنه بدألك ،الخطبةمن يقول بتقديم  الروايةقد استدل بهذه  ،ركعتين
 .الخطبة

ويجهر في الركعتين  ،القبلةه حين يستقبل ءويحول ردا" إذا فرغ من الخطبة "القبلةويستقبل  ،اثم يخطب قائم  "
ويحول الناس " ،وحكي في اإلجماع على ذلك ،بالقراءةفيهما جهر  -الصالة والسالم عليه-ألن النبي  "بالقراءة
يث وأبو يوسف يحول لوقال ال ،وبهذا قال الجمهور ،يعني هذا ال يختص باإلمام يحول الناس أرديتهم أرديتهم"

ال شك أن  ،في حقهن : ال يستحبفقال ،الماجشون النساء فقطابن  استثنىو  ،وال يحول المأموم ،اإلمام وحده
ألنه يترتب  ؛ءهابغي لها أن تحول ردانمرأة إذا صلت في مصلى الرجال من غير حاجز وال فاصل أنه ال يال



3 
 

ءها كن إذا كان النساء في مكان منعزل بحيث تستطيع أن تقلب رداتنكشف أمام الرجال، ل ،على ذلك مفسدة
 .وأن هن شقائق الرجال ،قتداءفاألصل االتها من غير رؤية رجال أجانب وعباء

 ارادو إذا أ :فهل نقول ،قعود واإلمام يخطباألصل أنهم  "ويستقبلون القبلة وهم قعود ،إذا حول اإلمام رداءه"
دعوا  إن ،إن دعوا وهم قعود األمر فيه سعة :أو نقول ؟ن وهم قعوديدعو أو  ؟اويدعون قيام   ن تحويل الرداء يقومو 

 .قعود موه األرديةتحويل  أمكنهمهذا إذا  ؟وهو قيام
 رحمه-وال يلزم تنكيسه كما يقول اإلمام الشافعي  ،حويل الرداء يكون بجعل طرفه األيمن على األيسر والعكسوت
 ؟نعم ،يلزم ما أعالهسفله أ وأ أسفله أعالهيجعل  ،-هللا

 طالب:........
وع من هو ن ،ال بأس الشماغ مثال  إال والذي ليس عليه  ،رداء يحول ، بشت،عباءةالذي عليه يعني الموجود 
 .يحصل به بعض المقصود ،التحويل

 طالب:........
 نعم تحويل الحال.

 طالب:........
وفي الخبر  ،على أنها خطبتان االعلم جرو  أهللكن عامة  ،للعيد واحدة الخطبة أنما يدل جاء في السنن  نعم،
قال ابن  لذاو  ؛ل وجهنه تشبيه من كتشبيه صالة االستسقاء بصالة العيد ال يعني أو نعم ، يدل على ذلك ما

 ".لم يخطب خطبتكم هذه" :عباس
 طالب:........

  وغيره ، مثل الدعاء في يوم عرفةفإذا كان القيام أقرب إلى الخشوع والتواضع ال بأس ،فيه سعة األمر ،نعم
 أولى.يكون 

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك على نبيناوصلى هللا وسلم 


